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Referat af AB møde 

Onsdag den 6. maj 2015 kl. 18.00 

 

Tilstede: 

Nicklas Pedersen (NP) 

Finn Pedersen (FP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Lise Saabye (LS) 

Joan Birck-Madsen (JBM) 

Dan Esbensen (DE) 

Bodil Berardino (BB)   referent 

 

Gæst: 

Thomas Larsen ServiceCentralen 

 

Fraværende:  

Ebbe Kjær (EK) 

 

1. Valg af ordstyrer 

Nicolaj blev valgt. 

 

2. Valg af referent 

Bodil blev valgt. 

 

3. Tørretumblere, udluftning gener mm.  ved Thomas Larsen 

Problemer :  Der har været støjgener fra tørretumblerne – specielt nr. 1 

Der har været meget støv i luften på grund af at filteret i tumbler nr. 3 var i stykker.  

Der er generende damp og lugt fra tumblerne. 

 

Afhjælpning af problemerne: 

Motoren i tumbler nr. 1 er udskiftet . Det har hjulpet meget. Løsninger for at få støjen yderligere 

dæmpet blev drøftet, f.eks. montering af støjdæmpende plader i kabinettet eller yderligere isolering i 

loftet (det vil dog ikke tage den lyd der går gennem ruderne og op).  

Rørene i græsplænen er placeret så tæt på bygningen for at opnå det bedste aftræk.  Servicecentralen 

undersøger muligheden for at etablere lyddæmpning i rørene. 

Filteret er skiftet i tumbler nr. 3, men der er stadig en del støv i aftræksrøret, som vil blive renset. 

Der vil dog altid være et vist omfang af støv i luften, ligesom det ikke kan undgås at der kommer damp 

og lugt fra tumblerne. De vaske- og skyllemidler der bruges i vaskeriet er svanemærkede og næsten 

lugtfri, men brug af egne skyllemidler med duft kan være meget generende, ikke mindst for allergikere.  

Afdelingsbestyrelsen er tilfredse med Servicecentralens forsøg på at afhjælpe problemerne, men der 

vil ikke blive foretaget flere forsøg med de gamle maskiner. 
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4. Kontorvagt (Nicolaj) 

To beboere, John Jensen Kobbervej 7 og Annette Vilhelm Kobbervej 9, klager over indblik p. gr. af at 

hækken mellem haverne ikke gror rigtigt. 

 Besluttet:  NK giver beboerne besked om at gartneren vil plante ny hæk. 

 

5. Godkendelse af referat fra d. 18.02.2015 

Referatet blev godkendt. 

 

6. Igangværende arbejder 

Servicekontrakt til vaskeriet:  Alternativt tilbud blev uddelt. Beslutning tages på næste møde. 

 

Solenergi:  SIF gruppen ønsker vurdering af om tagkonstruktionen kan bære den yderligere belastning. 

 

Opstribning af P-pladser: Tilbud blev accepteret.  

 

P-plads ved Kiselvej 3:  Der etableres forstærkning af græs, således at der ikke opstår huller på grund af 

parkering. 
 

7. Grønt udvalg 

Lise Saabye ønsker at indtræde i grønt udvalg. 

 

Forslag til kommissorium for Grønt udvalg blev godkendt med tilføjelsen: Efter grønne gennemgange 

afsluttes mødet i AB-lokalet. 

 

Indkommet tilbud og flere muligheder for afskærmning/beklædning af afkastrør fra tørretumblerne 

blev drøftet.  

Der indhentes nyt tilbud på beklædning med samme højde som rørene og afstand til jorden . 

 

Tilbud på resterende efterplantning samt etablering af lydværn (beplantning) ud mod Hjortespringvej 

blev accepteret. 

 

8. Langtidsplanen 

Der arbejdes videre på udskiftning af tørretumblerne i år. 

 

9. Revideret regnskab overskud 

Regnskabet viser et overskud på 948.211 kr. 

Overskudet fremkommer bl.a. fordi der har været store mindreforbrug på udgifter til renholdelse ( 

213.232 kr.) og diverse udgifter (141.268 kr.), endvidere er der mindreforbrug på vandafgift (55.797 

kr.) energiforbrug (60.146 kr.) almindelig vedligeholdelse (95.305 kr.) og beløbet til uforudselig udgifter 

(75.000 kr.) er ikke brugt. I øvrigt har vi fået 246.855 kr. mere i renteindtægter.  

 

Overskudet skal efter reglerne gå til afvikling på underfinansiering af etablering af videoovervågning 

(3.559 kr.) og adgangskontrol (3.915 kr.). Sagerne er herved færdigafskrevet. 

Resterende overskud skal fordeles på opsamlingskontoen de næste 3 år. 
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10. Fra Ejendomskontoret 

I perioden 1/5 2015 – 1/9 2015 vil GEO foretage geotekniske undersøgelser af jord- og grundvands-

forholdene forud for arbejderne på Letbanen. Der skal foretages boringer 3 steder ud mod Ringvejen. 

I løbet af de næste par uger vil undersøgelsespunkterne blive markeret med maling på en træpløk. 

 

Tilbud på SMS-service blev accepteret.  

 

Tørregårde og legepladser repareres af tømreren. 

 

11. Til Ejendomskontoret 

Der skal monteres større mærkater på affaldscontainerne. 

 

Tagrenderne trænger til at blive renset. 

 

Rengøringen af glasset på altanerne er ikke tilfredsstillende. 

 

De sorte lister på vinduerne sviner meget. Kan de skiftes? 

 

Det skal påpeges overfor beboerne at fuglene ikke må fodres fra altanerne. 

 

Der skal opsættes opslag om boldspil kun må ske på boldbanerne på den store legeplads og ved 

Kiselvej 7 C-7F. 

 

Borde og bænke skal males. 

 

Låse på papcontainere fjernes permanent. 

Papcontainerne må stadig kun bruges til PAP 

 

12. Legeplads 

Der er opsat en babygynge på småbørnslegepladsen og resterende gynger er rokeret. 

Legepladserne repareres af tømreren. 

En autoriseret legepladskontrollør skal godkende legepladserne en gang om året. 

 

13. Eventuelt 

Tilskud til solenergi skal søges i perioden 16.03.2015-31.05.2015 

 

14.  Tak for i aften 

 

 

 

 

 

 


